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Streszczenie. W artykule przedstawiono procedurę podziału sieci dróg na odcinki jedno-
rodne ruchowo przy łącznym wykorzystaniu metod ilościowych oraz jakościowych. W pierwszej 
kolejności na podstawie kształtu profili zmienności (analiza skupień) określono grupy wskaźników 
a następnie na podstawie wiedzy eksperta (przynależność geograficzno-funkcjonalna) dokonano 
niewielkich ich korekt w celu określenia czynników, przy wykorzystaniu których będzie można je 
łatwo zidentyfikować. Tymi czynnikami są: region Polski, powiązanie przestrzenne, charakter 
przenoszonego ruchu, oddziaływanie obszarów ruchotwórczych, występowanie obszarów turystycz-
nych oraz te wynikające ze sposobu prowadzenia analiz, czyli: rodzaj zmienności (sezonowa, tygo-
dniowa, dobowa) i rozkład kierunkowy. Podział ten stanowi podstawę do określania wskaźników 
przeliczeniowych pomiarów krótkotrwałych na SDR.

Słowa kluczowe: analiza skupień, odcinki jednorodne ruchowo, średni dobowy ruch w roku 
(SDR)

1. Wprowadzenie

Jednym z podstawowych parametrów opisujących ruch drogowy jest Średni 
Dobowy Ruch w roku (SDR). Ma on kluczowe znaczenie w analizach eksploata-
cyjnych oraz projektowych obiektów drogowych, a jego dokładne i wiarygodne 
wyznaczenie możliwe jest jedynie na podstawie danych pochodzących z ciągłych 
automatycznych pomiarów ruchu. Jednakże, głównie z uwagi na koszty zbierania 
i przetwarzania, z większości odcinków drogowych nie ma takich danych, więc 
SDR musi być wyznaczany w oparciu o krótkie okresy wyrywkowych pomiarów. 
W opracowaniu Ruch Drogowy [5] zamieszczone są typowe profile zmienności 
rocznej i tygodniowej przeciętnych dobowych natężeń ruchu, reprezentatywne dla 
całej sieci dróg krajowych w Polsce o określonym charakterze ruchu (gospodar-
czy, turystyczny, rekreacyjny). Na ich podstawie można wykonywać uproszczone 
przeliczenia natężeń z pomiarów krótkotrwałych na SDR. Takie transponowanie 
wyników pomiarów krótkotrwałych może być obarczone dużym ryzykiem popeł-
nienia błędu, związanym ze zróżnicowaniem wahań natężenia ruchu na różnych 
odcinkach dróg krajowych oraz z czynnikami losowymi. Nie jest podana charak-
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terystyka zmienności profili natężeń w różnych przekrojach pomiarowych (na po-
szczególnych jednorodnych odcinkach dróg), jak również w rozbiciu na poszcze-
gólne kierunki ruchu. Nie jest więc znana reprezentatywność typowych profili 
natężeń ruchu w ciągu roku i w ciągu tygodnia w odniesieniu do analizowanego 
odcinka drogi. Dodatkowo brak jest typowych dobowych profili zmienności ru-
chu. Wymienione charakterystyki zmienności natężeń ruchu są niezbędne do ce-
lów planistycznych, projektowych i eksploatacyjnych, między innymi do doboru 
typów skrzyżowań i ich projektowania, do ustalenia godziny szczytu porannego 
i popołudniowego, do planowania krótkotrwałych pomiarów i transponowania ich 
wyników na natężenia dobowe, do analiz ekonomicznych w studiach wykonalno-
ści, do analiz nawierzchniowych, do określania poziomu hałasu itd. W niniejszym 
artykule zostaną zaprezentowane wyniki badań dotyczące powyższej problematy-
ki, w tym weryfikacja metody szacowania średniego dobowego ruchu w roku na 
bazie pomiaru dobowego oraz opracowanych wskaźników przeliczeniowych (po-
wiązanych z cechami dróg i ich otoczenia).

2. Metodyka wyznaczania SDR na podstawie danych z pomiarów krót-
kotrwałych

Dla danych pochodzących z pomiarów krótkotrwałych, SDR szacuje się na 
podstawie metody wskaźnikowej (1). W przypadku pomiarów krótszych niż 
24 godziny, krajowe wytyczne nie podają ani wskaźników przeliczeniowych ani 
typowych dobowych profili zmienności ruchu. Dostępna jest jedynie szacunko-
wa wielkość, procentowego udziału godziny szczytu w natężeniu całodobowym 
(8 – 11%). W Polsce stosuje się metodę wskaźnikową opartą na 19 niezależnych 
od siebie wskaźnikach przeliczeniowych (7 dla dni tygodnia i 12 dla miesięcy). 
W literaturze zagranicznej można spotkać inne podejście do wyznaczania wskaź-
ników przeliczeniowych. W USA wskaźniki zmienności tygodniowej wyznacza się 
dla każdego dnia tygodnia, jak również mniejszą ich liczbę, przy różnym stopniu 
agregacji dni o podobnych wielkościach natężeń dobowych (5, 4, 2 wskaźniki). 
Można traktować je osobno albo łączyć je z miesiącami wówczas otrzymuje się: 
84, 60, 48 lub 24 wskaźniki. W niektórych przypadkach można stosować tyl-
ko wskaźniki zmienności tygodniowej albo tylko zmienności sezonowej. Jednak 
z prac dotyczących oceny tej metody [2,3,4,6] wynika, że nawet przy bardziej ela-
stycznym podejściu, tzn. dobieraniu liczby i rodzaju wskaźników w zależności od 
sytuacji, metoda jest zbyt ogólna a wyniki jej są niedokładne. W celu zwiększenia 
dokładności zaleca się prowadzić analizy z uwzględnieniem struktury kierunkowej 
(szczególnie ważne na drogach przenoszących ruch związany z dojazdami – do 
i z pracy oraz na drogach przenoszących ruch o charakterze rekreacyjnym) oraz 
podzielić sieć dróg na 3 do 5 jednorodnych ruchowo grup, przy łącznym wyko-
rzystaniu wiedzy eksperta oraz jednej z metod matematycznych. Podziału należy 
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dokonać oddzielnie w zależności od okresu analiz tzn. dla godziny w dobie, dnia 
w tygodniu i miesiąca w roku.

         [P/d] (1)

gdzie:
Wi - wskaźnik danego dnia tygodnia, wyraża udział w średnim dobowym ruchu 

w roku średniego dobowego natężenia danego dnia tygodnia (np. ponie-
działku),

Wj - wskaźnik danego miesiąca, wyraża udział w średnim dobowym ruchu 
w roku średniego dobowego natężenia danego miesiąca (np. stycznia),

Qd - wartość natężenia dobowego [P/d].

3. Baza danych 

Do analiz wykorzystano dane pochodzące ze stacji Golden River z lat 2000 
- 2010. Na terenie całego kraju zlokalizowanych jest ich (w zależności od roku) 
około 34, co dla ogólnej długości dróg krajowych wynoszących w 2010 roku 
17 247 km daje średnio jedną stację na 507,3 km długości dróg. Dane pochodzące 
z pozostałych stacji pomiaru ciągłego (PAT, RPP-2, RPP-3, RPP-5, EasyCOUNT) 
ze względu na zbyt duże braki danych, ograniczony podział pojazdów na kategorie 
lub zliczanie pojazdów łącznie dla dwóch pasów, nie były wykorzystane. Przykła-
dowo w Niemczech [1] w roku 2007 jedna stacja przypadała średnio na 20,5 km 
długości autostrad oraz 43,9 km długości pozostałych dróg federalnych. 

Baza danych została także uzupełniona o dane określające charakterystyczne 
cechy dróg i ich bezpośredniego otoczenia takich jak: lokalizacja (region Polski, ob-
szar turystyki letniej), cechy geometryczne (elementy przekroju drogi, rodzaj po-
bocza), sposób zagospodarowania otoczenia (rodzaj zabudowy, obiekty w okolicy), 
oddziaływanie sąsiednich miast (wojewódzkich lub o liczbie mieszkańców większej 
od 200 tys. oraz stref podmiejskich), rodzaj przenoszonego ruchu, ukształtowa-
nie wysokościowe terenu, dane dotyczące pobliskich obiektów przemysłowych 
i handlowych oraz możliwe utrudnienia w ruchu w latach 2000-2010 (remonty, 
przebudowy, budowy na sąsiednich odcinkach). Ze względu na zbyt dużą liczbę 
zmiennych (12 wyróżnionych cech drogi, ruchu i otoczenia) w stosunku do sta-
nowisk pomiarowych, współzależność niektórych cech (np. rodzaju dominującej 
zabudowy i oddziaływania miast) oraz braku zróżnicowania zagospodarowania 
otoczenia i ukształtowania terenu (dominacja pól uprawnych, łąk, lasów w oto-
czeniu drogi i terenu płaskiego) zdecydowano się na agregację części zmiennych. 
Ponadto do analiz wykorzystano dane zbierane w ramach Generalnego Pomiaru 
Ruchu na sieci dróg krajowych w roku 2010 (dane pochodzące z całodobowych 
pomiarów). Pomiar ten odbył się dla punktów typu F i H w jednym z terminów 
majowych, tj. 12-13.05 lub 19-20.05 i jednym wrześniowym, tj. 22-23.09 lub 
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29-30.09, a w przypadku punktów G tylko w jednym z terminów wrześniowych 
(łącznie w 1793 punktach). Ze względu na bardzo obszerny zakres uzyskanych 
danych (zakres przestrzenny pomiarów w kolejnych latach oraz legenda do typów 
odcinków zamieszczone jest na stronie internetowej GDDKiA [9]) do analiz wy-
korzystano makra programu Excel. 

Rys. 1. Mapa lokalizacji stacji pomiaru ciągłego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [8]

4. Podział sieci dróg na odcinki jednorodne ruchowo

Zastosowana procedura podziału sieci dróg na odcinki jednorodne ruchowo opie-
ra się na łącznym wykorzystaniu metod ilościowych oraz jakościowych. W pierwszej 
kolejności na podstawie kształtu profili zmienności (analiza skupień) określono grupy 
wskaźników a następnie na podstawie wiedzy eksperta (przynależność geograficzno-
-funkcjonalna) dokonano niewielkich ich korekt w celu określenia czynników, przy 
wykorzystaniu których będzie można je łatwo zidentyfikować.

4.1. Analiza skupień

Podstawową ideą analizy skupień (ang. cluster analysis) jest rozdzielenie obiek-
tów do pewnej (ustalonej lub nieustalonej z góry) liczby grup w taki sposób, aby 
stopień powiązania obiektów z obiektami należącymi do tej samej grupy był jak 
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największy, a z obiektami z pozostałych grup jak najmniejszy [7]. Analiza skupień 
nie jest testem statystycznym tylko zbiorem różnych algorytmów, które grupują 
obiekty w skupienia (wykrycie struktur w danych bez wyjaśniania dlaczego one 
występują). W pracy w pierwszym etapie analiz wykorzystano algorytm aglome-
racji, gdzie przy formowaniu skupień wykorzystano metodę pojedynczego wiąza-
nia (najbliższego sąsiedztwa) a jako miarę rozbieżności, odległość miejską (Man-
hattan, City block). Wynikiem aglomeracji jest drzewo hierarchiczne (początkowo 
każdy obiekt jest odrębnym skupieniem, następnie stopniowo zostaje osłabione 
kryterium przynależności do danego skupienia w wyniku czego stopniowo łączy 
się najbliższe siebie skupienia, aż do uzyskania jednego skupienia). Na jego pod-
stawie a także przesłanek literaturowych sformułowano hipotezę na temat liczby 
skupień (od 3 do 5). W drugim etapie analiz wykorzystano algorytm grupowa-
nia metodą k-średnich (jako wstępne centra skupień wybrano obserwacje tak by 
zmaksymalizować odległości skupień). Metoda ta pozwala na utworzenie k sku-
pień, w możliwie największym stopniu różniących się od siebie (zasada odwróconej 
analizy wariancji - przenosimy obiekty do i z grup tak, aby otrzymać najbardziej 
istotne wyniki analizy wariancji). Na rys. 2.a-c (przeciętne wartości) przedstawiono 
wykres średnich każdego skupienia (liczba skupień zgodna z diagramem drzewa). 
W przypadku zmienności dobowej dodatkowo przedstawiono wykres średnich dla 
danych pochodzących z GPR 2010 (rys. 2.d).

Rys. 2. Wykres średnich każdego ze skupień dla: a) – zmienności sezonowej, b) – zmienności tygodnio-
wej dla przeciętnych wartości, c) – zmienności dobowej, d) – zmienność dobowa dane z GPR 2010 

Źródło: opracowanie własne
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4.2. Przynależność funkcjonalno/geograficzna 

Podziału sieci dróg ze względu na przynależność funkcjonalno-geograficzną 
dokonano na bazie podziału uzyskanego w wyniku analizy skupień przy czym 
w pierwszej kolejności dokonano wstępnego podziału na podstawie lokalizacji 
odcinków przynależnych do danego skupienia (profilu natężeń) a następnie do-
piero przypisano im cechy funkcjonalno-geograficzne. W przypadku zmienno-
ści sezonowej są to: region Polski, charakter przenoszonego ruchu, powiązanie 
przestrzenne, obszar turystyczny, zmienności tygodniowej: region Polski, cha-
rakter przenoszonego ruchu, powiązanie przestrzenne, oddziaływanie obiektów/
obszarów ruchotwórczych, zmienności dobowej: charakter przenoszonego ru-
chu, oddziaływanie obiektów/obszarów ruchotwórczych, powiązanie przestrzenne. 

Ostatecznie podzielono sieć dróg krajowych na odcinki jednorodne ruchowo 
zgodnie z poniższym schematem (rys. 3) oraz wyznaczono dla nich reprezentatyw-
ne, relatywne profile zmienności natężeń (wartości średnie dla danego skupienia). 
W tab. 1 przedstawiono opis poszczególnych profili zmienności natężeń ruchu. 

Rys. 3. Proponowany schemat podziału sieci dróg krajowych na poszczególne grupy zmienności natężeń ruchu 
Źródło: opracowanie własne

Tabela 1. Opis proponowanych profili zmienności natężeń ruchu 

Źródło: opracowanie własne
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5. Szacowanie wartości SDR przy wykorzystaniu wskaźników przelicze-
niowych

Analizy prowadzono na danych pochodzących ze stacji Golden River z roku 
2010 (w przypadku dróg dwujezdniowych z ostatniego roku w którym były wy-
konywane pomiary) w odniesieniu do natężeń dobowych ogółu pojazdów w prze-
kroju drogi. Z analiz, ze względu na odbiegające wartości natężeń dobowych od 
wartości przeciętnych, usunięto dni ustawowo wolne od pracy oraz bezpośrednio 
z nimi związane. W pierwszej kolejności przeprowadzono szczegółowe analizy przy 
wykorzystaniu określonych reprezentatywnych profili oraz dostępnych w opraco-
waniu Ruch Drogowy [5] w 20 okresach: tj. dla całego roku, dla każdego z mie-
sięcy i dla miesiąca o największej dokładności szacowania SDR w każdym z dni 
tygodnia (najmniejsza średnia różnica w stosunku do wartości SDR wyznaczonej 
ze wszystkich dni w roku). Na tej podstawie wyznaczono trzy okresy w których 
przeprowadzono dalsze analizy, tj. dla całego roku oraz w miesiącach dla których 
uzyskano największą dokładność szacowania SDR: maj – październik, wrzesień – 
październik dla wszystkich dni tygodnia oraz dla dni o największej dokładności 
szacowania SDR: wtorek - czwartek (tzw. najkorzystniejszy okres przeprowadzania 
pomiarów). W kolejnym kroku dokonano przeliczeń natężeń dobowych (Qd

) na 
SDR według (1). Jako wskaźniki przeliczeniowe sezonowych i tygodniowych wa-
hań ruchu natężenia ruchu przyjęto:

1. opracowane wskaźniki powiązane z cechami dróg i ich otoczenia zgodnie – 
metoda wskaźnikowa A (WA), 

2. wskaźniki zamieszczone w opracowaniu Ruch Drogowy [5] – metoda 
wskaźnikowa B (WB).

Z przeprowadzonych analiz wynika że, metoda WA daje zdecydowanie większą 
dokładność niż metoda WB (tab. 2). Dla okresu rocznego, wszystkich dni tygo-
dnia dla wszystkich punków uzyskano redukcję średniego bezwzględnego błędu 
procentowego (MAPE) o 10,4% (w przypadku punktów gdzie SDR był wyznaczo-
ny jako suma natężenia na dwóch kierunkach uzyskano redukcję o 16,8% - war-
tości pogrubione w tab. 2). Średni MAPE dla metody WA wynosi 6,5% (dla po-
jazdów ciężkich: miesiące V-X – 5,5%; IX-X – 5,1%) oraz dla metody WB: 7,3%. 
Ponadto w przypadku metody WB, wartości MAPE wykazują w obrębie jednej 
stacji oraz między stacjami znacznie większe zróżnicowanie w stosunku do metody 
WA (średnia wartość odchylenia standardowego liczona z MAE, większa o około 
12%) co świadczy o mniejszej stabilności tej metody oraz o możliwości popełnie-
nia większego błędu w przypadku doboru niekorzystnego okresu pomiaru niż dla 
metody WA. W przypadku dni od wtorku do czwartku w metodzie WA uzyskano 
redukcję średniej wartości MAPE o 6,6%. W przypadku okresu obejmującego 
miesiące V-X i IX-X, uzyskano redukcję średniego MAPE dla wszystkich punktów 
o 22,7% (w przypadku punktów gdzie SDR był wyznaczony jako suma natężenia 
na dwóch kierunkach uzyskano redukcję o 30,5% - wartości pogrubione w tab. 2) 
oraz średnią wartość odchylenia standardowego mniejszą o około 23,2%. W przy-
padku dni od wtorku do czwartku uzyskano redukcję średniej wartości MAPE 



368 Spławińska M.

dla miesięcy V-X o 13,7% oraz dla IX-X o 24,3%. Ponadto z przeprowadzonych 
analiz wynika że, zgodnie z oczekiwaniami nastąpiła redukcja średniej wielkości 
MAPE w obrębie jednej metody w przypadku szacowania SDR na podstawie na-
tężeń dobowych pochodzących z najkorzystniejszego okresu przeprowadzania po-
miarów ruchu. Tak też w przypadku miesięcy V-X, IX-X (wszystkie dni tygodnia) 
oraz dla roku, miesięcy dla dni wtorek - czwartek uzyskano redukcję odpowiednio 
o (odniesienie do całego roku, wszystkich dni tygodnia):

• metody WA (ogół pojazdów): 22,3%; 29,6%; 11,6%; 35,1% i 41,8%,
• metoda WB: 10,2%; 18,1%; 15,2%; 32,6% i 31,2%. 
W tab. 2 przedstawiono średnie wartości MAPE i s uzyskane w wyniku szaco-

wania SDR według metody WA i WB w trzech wyróżnionych okresach.

Tabela 2. Porównanie dokładności szacowania SDR metodą wskaźnikową – metoda WA i WB 

Źródło: opracowanie własne

6. Uwagi końcowe

Potrzeba podjęcia tematu wynika z licznych ograniczeń w obecnie zalecanych 
procedurach szacowania SDR między innymi: ze zbyt ogólnych (reprezentujących 
całą sieć dróg krajowych) profili zmienności ruchu służących do transponowania 
natężenia dobowego na SDR, z braku charakterystyk zmienności profili natężeń 
w różnych przekrojach pomiarowych w rozbiciu na kierunki ruchu oraz typowych 
profili zmienności dobowej ruchu. Wszystko to powoduje potrzebę stworzenia 
podstaw teoretyczno-empirycznych umożliwiających podniesienie jakości i wiary-
godności określania SDR a w konsekwencji jakości rozwiązań drogowych. W arty-
kule przedstawiono nowe podejście do podziału sieci dróg na odcinki jednorodne 
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ruchowo, przy łącznym wykorzystaniu analizy skupień oraz przynależności funk-
cjonalno/geograficznej. Dla tak uzyskanych odcinków jednorodnych wyznaczono 
reprezentatywne profile zmienności natężeń ruchu umożliwiające szybkie przeli-
czenie natężeń z pomiarów krótkotrwałych (nawet poniżej 24 h) na SDR. Metoda 
ta, ze względu na swoją prostotę i uniwersalność (umożliwia szacowanie wartości 
SDR dla dróg wyższych klas technicznych, jedno i dwu jezdniowych, o zróżnico-
wanym charakterze przenoszonego ruchu, w rozróżnieniu na kierunki ruchu oraz 
nie wymaga licznej próby), jest bardzo użyteczna. Jednocześnie przy takim podej-
ściu uzyskuje się redukcję średniej wielkości MAPE w stosunku do obecnie stoso-
wanej metody do 24% (w przypadku punktów gdzie SDR był wyznaczony jako 
suma natężenia na dwóch kierunkach uzyskano redukcję do 32%). Przy średniej 
wielkości SDR na drogach krajowych (około 10 000 P/d) przekłada się to na kilka 
tysięcy pojazdów. W przypadku szacowania natężeń dobowych na podstawie po-
miarów kilkugodzinnych uzyskano średni błąd MAPE poniżej 6%. 

Należy nadmienić, że ze względu na ograniczoną liczbę stacji pomiaru ciągłego 
obejmujących głównie drogi o gospodarczym charakterze przenoszonego ruchu 
(wg obecnej klasyfikacji charakteru ruchu tylko pojedyncze stacje zlokalizowane 
są na drogach o turystycznym i rekreacyjnym charakterze przenoszonego ruchu) 
w celu potwierdzenia ustaleń konieczne jest zwiększenie gęstości stacji pomiaru 
ciągłego. Przeprowadzone analizy wskazują jednak, że użyte narzędzia są przy-
datne w analizach ruchowych i mogą znaleźć zastosowanie w przyszłych analizach 
w miarę sukcesywnego zwiększania dostępnych danych.
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